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SENHOR, ENSINA- NOS A ORAR – II
“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu
nome; venha o teu Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso
de cada dia nos dá hoje; e perdoas as nossas dívidas, assim como nós também temos
perdoado aos nossos devedores; e não nos deixes entrar em tentação; mas livra-nos do mal.
Porque teu é o Reino e o poder, e a glória, para sempre. Amém.”
Não podemos dizer esta oração, como ensina Jesus se, em verdade, não pudermos
transmitir no viver, e sentir no coração o que esta oração representa:
07) “Assim na terra como no céu.” – Se não estivermos dispostos a viver na terra com um
propósito tal – salvo as idiossincrasias inerentes ao terreno – digno de ser continuado no céu.
E o modo do céu é o daquele que lê as mais profundas e verdadeiras intenções dos corações.
08) “O pão nosso de cada dia nos dá hoje” – Se estivermos nos alimentando de bênçãos
passadas, e não mediante comunhão contínua com o Deus do Pão que desceu dos céus, que
dá vida àquele que n’Ele confia.
09) “Perdoa-nos as nossas dívidas.” – Se não houver disposição em perdoar aos que,
gratuitamente nos caluniam, magoam e ofende, do mesmo modo que fomos perdoados das
gravíssimas ofensas ao Eterno.
10) “Não nos deixes cair em tentação.” – Se não nos colocarmos sob o manto do sangue e da
sombra da cruz, para assim sermos fortalecidos para resistir nos dias e momentos de provação
que são diuturnos.
11) “Livra-nos do mal” – Se não houver disposição para vestir toda a armadura de Deus,
oferecida em Efésios 6:10-19.
12) “Pois teu é o Reino” – Se quem realmente reina na vida pessoal for o ego, a antiga
natureza caída que se recusa a passar o comando da vida ao Espírito Santo de Deus.
13) “E o poder” – Se houver medo dos homens ou o confiar nas próprias forças e sabedoria
para vencer na vida e servir ao Reino.
14) “E a glória” – Se houver busca de exaltação pessoal e de reconhecimento perante os
homens.
15) “Para sempre” – Se a vida futura não se manifesta na vida presente, no colocar o temporal
a serviço do que é eterno.
16)“Amém.” – Se não houver a disposição em pagar o preço, de vida ou morte, para colocar
em prática tais petições._adaptado_autoria desconhecida_edsonbvaleriano_04122016.

